Nota de premsa
Terrassa, 13 de març de 2018

Detingut per conduir embriagat i negar-se a fer les
proves d’alcoholèmia
El conductor estava implicat en un accident de trànsit
Passades les 17.15 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de
trànsit, sense ferits, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de la plaça de la
Bicicleta, en el que un dels conductors rebutjava l’actuació policial. Una patrulla va
acudir al lloc i els agents van comprovar que l’accident es va produir per fregament
lateral i no hi havia lesionats, però un dels conductors presentava símptomes d’estar
greument afectat pel consum d’alcohol. Els agents el van informar de la necessitat
de sotmetre’s a les proves d’impregnació alcohòlica, però, tot i que no s’hi va negar
verbalment, el conductor va bufar en diverses ocasions de forma defectuosa per tal
que les proves fossin errònies. Els agents el van informar que la seva actitud gens
col·laboradora es podria interpretar com una negativa a fer les proves, amb la
conseqüent comissió d’un delicte.
Donat que l’infractor no va deposar la seva actitud, va ser detingut per estar implicat
en un concurs de delictes contra la seguretat del trànsit: per conduir sota la
influència de begudes alcohòliques i per negar-se a fer les proves d’alcoholèmia. Es
van instruir diligències penals i el vehicle va quedar immobilitzat a la via publica
mitjançant un parany municipal.

Atropellament a un pas de vianants de la rambla d’Ègara
A les 17.30 h d’ahir, un agent de la Policia Municipal fora de servei i també el 112,
van contactar amb la Policia Municipal per informar que un menor havia estat
atropellat al pas de vianants ubicat al sentit nord de la rambla d’Ègara, cantonada
amb el carrer de Vallhonrat, i que seria necessària la presència d’una ambulància
per atendre la víctima. Una dotació es va adreçar al lloc i va comprovar que la
víctima estava sent atesa pel personal de l’ambulància, que posteriorment el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que el vianant va creuar la
via a través del pas de vianants però el conductor presumptament responsable de
l’atropellament no es va apercebre de la seva presència. Els agents van recaptar
totes les dades per emplenar el comunicat d’accidents corresponent.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

Un conductor dóna positiu en consum de substàncies cannàbiques
A les 20 h d’ahir, una unitat de la Policia Municipal va aturar un vehicle al carrer de
l’Historiador Cardús, a l’alçada del carrer de Provença, perquè el conductor havia
comès una infracció de trànsit. Els agents van comprovar que l’infractor podria
conduir sota l’efecte d’algun producte tòxic, per la qual cosa va ser traslladat a les
dependències policials per sotmetre’l al test de drogoaddicció. El resultat va ser
positiu en productes derivats del cànnabis. L’infractor va ser denunciat per aquest
fet. També va ser sancionat administrativament el copilot del vehicle, ja que va
intentar desfer-se d’una bosseta amb 0,1g de marihuana llençant-la a terra. Se li va
requisar el material i es va dipositar a Prefectura. El vehicle va quedar immobilitzat.
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